
 
 

 

 

A palavra certa 
Muitas palavras são semelhantes na escrita e na fala, mas tem significados 

diferentes. Conheça algumas delas e melhore seus textos. 

Se você achava que português é "mais fácil que inglês porque a gente escreve 

do jeito que fala"- desculpe destruir suas ilusões. 

Estude esta página e entenda. Compare as palavras da esquerda e da direita 

em cada linha e perceba as diferenças. 
 

Abaixo-assinado = documento, 
requerimento 

Vamos organizar um abaixo-assinado 
exigindo providências das autoridades. 

Abaixo assinado - cada pessoa que assina o 
documento. Veja só: 

O abaixo assinado Roberto Santos foi quem 
redigiu o abaixo-assinado 

Abjeção = aviltamento, último grau de 
baixeza possível 

O comportamento daquele deputado foi 
uma abjeção! 

Objeção= oposição, impugnação, obstáculo 
Enquanto ouvia o discurso do adversário ele 
preparava mentalmente sua objeção. 

A cima = em direção ao alto 
Ninguém detém fogo de morro a cima. 

Acima = usa-se nos demais casos 
Acima do coronel está o general. 
Acima de tudo está Deus. 

Acondicionar = dar condição, guardar em 
lugar conveniente para preservar. 
Somente um freezer acondiciona comida 
por longos períodos. 

Condicionar = tornar algo ou alguém 
dependente de uma condição. 
O anuncio é condicionado ao público que quer 
atingir. 
No verão é ótimo dispor de ar condicionado. 

Acurado = algo feito com muito cuidado; 
cuidadoso 
O informativo é acurado demais para ser 
contestado. 

Apurado = selecionado, refinado 
O ourives confirmou que se trata de ouro 
apurado. 

Ele sempre teve um gosto musical muito 
apurado. 

 

Afeito = acostumado, habituado 
O soldado é afeito à disciplina rígida. 
Estamos afeitos às dificuldades. 

 

Afoito = ousado, corajoso, audacioso 
Meu irmão sempre foi o mais afoito da família. 
Era sempre afoito com as mulheres. 

 
Bem-vindo = bem recebido quando se 
chega 

Bem-vindo a São Paulo! 
Um aumento salarial é sempre bem- 
vindo. 

 
Benvindo = nome próprio masculino 
Meu primo Roberto Benvindo formou-se médico 
este ano. 

Cavaleiro = aquele que sabe andar a 
cavalo. 
Bom cavaleiro não cai do cavalo. 

Cavalheiro = homem educado, de princípios 
éticos elevados (espécie em extinção) 
Paulo sempre foi um cavalheiro no trato com 
todas as pessoas. 

 



 
 

 

Cerrar = fechar 
Os comerciantes cerraram as portas em 
protesto contra a falta de segurança. 

Serrar = cortar com serra. 
Não serre a madeira com essa serra cega. 
Tentar convencer você é como serrar pedras. 

Conserto = ato de consertar, remendar 
ou reparar algo. 
Conserto de relógios, televisores, rádios, 
etc. 

Concerto = sessão musical. 
A Sinfônica Estadual apresenta sempre ótimos 
concertos 

Coringa = pequena vela triangular usada 
em embarcações 
É comum ver várias coringas no porto. 

Curinga= carta de baralho que pode assumir 
qualquer valor conforme necessário. 
Estou com dois curingas e acho que vou ganhar 
este jogo 

Cotia = tipo de embarcação asiática. 
As cotias estão entre as embarcações 
mais usadas no oriente. 

Cutia = nome de árvore e de animal. 
Plantei esta cutia ha dez anos. 
Encontramos uma cutia na armadilha. 

Cumprimento = saudação. 
Aceite meus cumprimentos por um ótimo 
trabalho 

Comprimento = extensão, distancia. 
Meu barco tem 5 metros de comprimento. 
Veja só o comprimento do vestido dela! 

Deferimento = concordância com o que 
se pede 

Finalmente recebi o deferimento de meu 
pedido! 

Diferimento = ato de diferir , adiar 
Contávamos com o diferimento do julgamento. 

 

Emigrar = sair da pátria e ir morar em 
outro país 
Muita gente emigrou da Europa devido às 
guerras. 

 

Imigrar = entrar em um país para morar nele. 
Quem conhece o Brasil acaba imigrando para cá. 

Estrato = nuvem que se forma entre 500 
e 1000 metros de altura. 
Estrato é um tipo de nuvem de baixa 
altitude. 

Extrato = liquido concentrado tirado de alguma 
substância. 
Extrato de tomate, de carne, de perfume. 
Extrato de conta bancária que é um resumo das 

operações realizadas. 

Flagrante = evidente, no ato 
Com neblina nas estradas é flagrante um 
acidente. 
O ladrão não teve como negar pois foi 
pego em flagrante. 

Fragrante = perfumado, aromático. 
Mandei para ela um cartão fragrante à rosa. 
Use um bom desodorante e mantenha-se 
fragrante o dia todo. 

Inflação = emissão exagerada de moeda 
com a consequente desvalorização. 
A inflação esta sendo controlada aos 
poucos. 

Correção de inflação nunca foi aumento 
salarial! 

Infração = violação de um tratado, de uma lei, 
de uma regra. 
Aquele jogador vive cometendo infrações que 
prejudicam o time. 

Locador = dono de imóvel que aluga para 
outras pessoas. 

Preciso falar com o locador sobre o 
aumento do aluguel. 

Locatário = aquele que ocupa um imóvel 
alugado por outro. 

O locatário deve fornecer alguma garantia ao 
locador. 

 



 
 

 

Paço = casa de habitação de autoridades. 
Paço Municipal (prefeito)- Paço Episcopal 
(bispo) 

Passo = ato de avançar um pé após outro. 
Dê um passo atrás e evite um acidente na rua. 
Dê um passo à frente soldado! 

Ratificar = confirmar, tornar válido 
O diretor ratificou minha nomeação para 
o cargo. 

Retificar = corrigir, eliminar um erro. 
Ao invés de ratificar a declaração o diretor 
retificou-a. 

Reboco = mistura de cimento e areia 
O pedreiro já preparou todo o reboco 
necessário. 

Reboque = ato de rebocar, puxar, caminhão de 
socorro(guincho) 
Meu carro enguiçou e estou esperando o 
reboque. 

 

Sexta = numeral que corresponde a seis. 
sexta parte , sexta vez , sexta aula 

 

Cesta = objeto usado para transporte 
Preciso da cesta para trazer as compras do 
mercado. 

Suar = Transpirar 
A única coisa que faço no verão é suar. 

Soar = produzir som. 
Aquela caixa acústica soa muito bem. 
Os sinos soam todas as manhãs em nossa igreja. 

Trabalhadora = feminino de trabalhador. 
Nos escritórios é cada vez maior o 
número de trabalhadoras. 

Trabalhadeira = aquela que gosta, e trabalha 
muito 
Ela se dá bem na vida por ser muito 
trabalhadeira. 

Vadear = atravessar rio a pé ou a cavalo 
Tentamos vadear o rio, mas era fundo 
demais. 
Os cavaleiros vadearam o rio 
rapidamente. 

Vadiar =levar vida de vadio, de vagabundo. 
Você só pensa em vadiar, meu irmão? Vá 
trabalhar! 

Viagem = substantivo, a jornada em si. 
Desejamos aos passageiros uma boa 
viagem. 

Viajem = do verbo viajar, fazer uma viajem. 
Quero que todos viajem no fim do ano. 

Vultoso = aquele que tem grande vulto, 
grande quantidade. 

Quantia vultosa , empreendimento 
vultoso, empréstimo vultoso, etc. 

Vultuoso = quem esta atacado de vultuosidade, 
uma doença que incha toda a face. 

Ele tinha lábios e face vultuosos. 
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Visite o site: www.steacher.pro.br – Há muito mais para você. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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